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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 

ΘΕΜΑ:  Επιδόσεις Αλβανίας στους δείκτες διαφθοράς-Έκθεση Επιτροπής MONEYVAL. 

 

Στην ετήσια έκθεση της οργάνωσης κατά της διαφθοράς Διεθνής Διαφάνεια διαπιστώνεται η 

επιδείνωση του φαινομένου της διαφθοράς στην Αλβανία κατά το παρελθόν έτος. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, σε σύνολο 180 χωρών που περιλαμβάνονται εφέτος στον “Δείκτη 

Αντίληψης Διαφθοράς” (CPI), η Αλβανία καταλαμβάνει στην 106η θέση, υποχωρώντας κατά 7 θέσεις  

σε σχέση με το 2018, και κατά 23 θέσεις σε σύγκριση με τις επιδόσεις της τελευταίας τριετίας. 

Σημειώνεται, εν προκειμένω, ότι σύμφωνα με την ανωτέρω οργάνωση, κατά την περίοδο 2013-
2016, είχε καταγραφεί βελτίωση στο πεδίο καταπολέμησης της διαφθοράς στην Αλβανία, ωστόσο η 
τάση αυτή έχει ανατραπεί, με αποτέλεσμα η Αλβανία μαζί με τη Βόρεια Μακεδονία, να κατατάσσονται 
τελευταίες μεταξύ των υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών.  

Αντίθετα, στην πρώτη συμπληρωματική έκθεση παρακολούθησης της Επιτροπής MONEYVAL 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money 
Laundering Measures and the Financing of Terrorism) για την Αλβανία, η οποία δημοσιεύτηκε 
πρόσφατα,  διαπιστώνεται πρόοδος όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί και εφαρμόζονται για την 
καταπολέμηση του ξεπλύματος του παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με 
αποτέλεσμα να καταγράφεται βελτίωση στη βαθμολογία της χώρας. 

H MONEYVAL αξιολόγησε επίσης το επίπεδο συμμόρφωσης του νομοθετικού και κανονιστικού 
πλαισίου της Αλβανίας σύμφωνα με τις 40 συστάσεις για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, 
της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Διασποράς Όπλων Μαζικής Καταστροφής, όπως 
υιοθετήθηκαν από την Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force-FATF), διεθνή 
φορέα θέσπισης των σχετικών προτύπων και οδηγιών. Στην αξιολόγηση διαπιστώθηκε η «πλήρης 
εναρμόνιση» της Αλβανίας σε πέντε από τις 40 συστάσεις, «εναρμόνιση» σε 28 συστάσεις, «μερική 
εναρμόνιση» σε πέντε, ενώ «μη εναρμόνιση» σε μία μόλις σύσταση.  

Ωστόσο, παρά την ανωτέρω βελτίωση, η Αλβανία παραμένει ακόμη σε καθεστώς ενισχυμένης 
επιτήρησης, γεγονός που συνεπάγεται την αξιολόγηση της χώρας σε τακτά διαστήματα, το συστηματικό 
έλεγχο κατά τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, καθώς και τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις  απαιτήσεις της 
Επιτροπής MONEYVAL. 

 


